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«Ενεργειακή αναβάθμιση, 
διαμόρφωση παιδικού σταθμού 
Έπαυλης Δήμου Ρόδου» 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Αντικείμενο 
 Η παρούσα μελέτη εφαρμογής αναφέρεται στις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του 

έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση-διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης 
Δήμου Ρόδου»  και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την λειτουργία του. 

Πρόκειται για διώροφο κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως Παιδικός Σταθμός. Προβλέπονται  οι 

παρακάτω αίθουσες-χώροι : 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
Το ισόγειο αποτελείται σήμερα από 

 μια αίθουσα 38,76 μ2 και 

 μια μικρότερη σε συνέχεια της προηγούμενης 13,24μ2 που    χρησιμοποιείται σαν αποθήκη 

υλικών. 
 Τραπεζαρία 19,03μ2, 

 κουζίνα 17,07μ2, 

 WC νηπίων 5,51μ2, 

 WC επισκεπτών 2,57μ2, 

 χώρος πλυντηρίου -σιδερωτηρίου με ταυτόχρονη ύπαρξη  νιπτήρων 

για τα νήπια 14,76μ2, 

 διεύθυνση 11,88μ2 , 

 χώρος αποθήκης κάτω από το κλιμακοστάσιο 4,50μ2 και 

 είσοδο-υποδοχή 13,40μ2. 

 
ΟΡΟΦΟΣ 

 Ο όροφος σήμερα αποτελείται σήμερα από 5 αίθουσες. 

 αίθουσα 1 με εμβαδόν  16,47μ2, 

 αίθουσα 2 με εμβαδόν 15,30μ2, 

 αίθουσα 3 με εμβαδόν  24,57μ2, 

 αίθουσα 4 με εμβαδόν  23,62μ2, 

 αίθουσα 5  με εμβαδόν  15,29μ2, 

 αίθουσα 6 με εμβαδόν  21,72μ2. 

 Οι αίθουσες 3, 5 και 6 δεν χρησιμοποιούνται και παραμένουν κενές. Επίσης υπάρχει WC 

προσωπικού 9,26μ2 και αποθήκη 10,68μ2 . 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
 ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

 Είσοδος- Υποδοχή 20,81τμ 

 Τραπεζαρία 19,03 τμ 

 Κουζίνα 17,07 τμ 

 Γενική αποθήκη 5,51 τμ 
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 Πλυντήριο-Σιδερωτήριο 8,71 τμ  

 Αποθήκη τροφίμων 3,30 τμ 

 Αποθήκη ειδών καθαριότητας 4,50 τμ (κάτω από το κλιμακοστάσιο)  

 WC επισκεπτών 2,57 τμ 

 WC νηπίων ισογείου 13,33 τμ  

 Αίθουσα 1 ισογείου 30,71 τμ (1,80μ2/νήπιο)  17 νήπια 

 Αίθουσα μόνωσης 7,74 τμ 

 

 ΟΡΟΦΟΣ 

 
 Διεύθυνση 10,76 τμ 

 Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων & Χώρος Προσωπικού 21,72 τμ 

 WC προσωπικού 9,26 τμ 

 WC νηπίων ορόφου 16,47 τμ 

 Αίθουσα ύπνου 12,87 τμ (1,70τμ/νήπιο) 7 θέσεις  

 Βοηθητικός Χώρος ύπνου 8,50 τμ (1,70τμ/νήπιο) 5 θέσεις 

 Αίθουσα 2 ορόφου 27,00τμ (1,80τμ/νήπιο) 15 νήπια 

 Αίθουσα 3 ορόφου 31,93τμ (1,80τμ/νήπιο)  17 νήπια 

 

 
. Η μελέτη εκπονήθηκε, σύμφωνα με τις Γενικές Προδιαγραφές και με το άρθρο 249 του Νόμου 696/74, 

για τις απαιτήσεις μελέτης εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων . Το κτίριο είναι αρκετά παλαιό και θα γίνουν 
επεμβάσεις μόνωσης, καθαίρεση και ανακατασκευή επιχρισμάτων, επεμβάσεις διαρρύθμισης χώρων, 

αντικατάσταση κουφωμάτων κλπ  και αλλαγή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

  
Στη μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου περιλαμβάνονται οι εξής επί μέρους εγκαταστάσεις: 

- Υδραυλικές (ύδρευση,  αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων). 
- Κλιματισμού (Ψύξη ) 

- Κεντρικής Θέρμανσης με χρήση της αντλίας θερμότητας 

- Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων 
- Ηλεκτρικών Ασθενών Ρευμάτων (τηλεφώνων, TV,  κλπ). 

  
  

1.2 Κριτήρια σχεδιασμού 
 Πέραν των κανονισμών επί πλέον κριτήρια για τον σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι: 

 οι απαιτήσεις λειτουργίας του κτιρίου 

 η κεντρική τροφοδοσία από το χώρο μηχανοστάσια - ηλεκτροστάσιο 

 η δυνατότητα ανεξάρτητων λειτουργιών των διαφόρων τμημάτων και η προσαρμογή τους σε 

εναλλακτικές χρήσεις  

 η ασφάλεια προσώπων, προσωπικού, εξοπλισμού 

 η ελαχιστοποίηση βλαβών 

 η εύκολη συντήρηση και η επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων 

 το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας  

 η δυνατότητα επεκτάσεων. 

 η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. 

  
 

 
Σε κάθε περίπτωση διορθωτικές παρεμβάσεις στις μελέτες των ΗΜ θα γίνουν κατά την 

διαδικασία  Ενεργειακής επιθεώρησης και τις υποδείξεις του  Ενεργειακού Επιθεωρητή ώστε 

να εκδοθεί Ενεργειακό Πιστοποιητικό  ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Β 
τουλάχιστον.  
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1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις περιγραφές και τα σχέδια της παρούσης τις τεχνικές 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα τεύχη των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, τα άρθρα και 
τους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου της Μελέτης. Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην 

παρούσα κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο της Μελέτης, και ως εκ 

τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση 
των εργασιών του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα και τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την πρόληψη ζημιών προς τρίτους και γειτονικά 
ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή 

ατυχημάτων σε τρίτους και στο εργατοτεχνικό προσωπικό (σήμανση ημέρας – νύχτας, κάλυψη τάφρων, 

περίφραξη εργοταξίου, χορήγηση Μ.Α.Π κ.α.). Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος καθίσταται μονομερώς 
υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά 

την εκτέλεση των εργασιών σε δίκτυα – υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΡ 
κ.α.) τους οποίους πρίν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει. Μετά το πέρας των εργασιών 

και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα 
χώρο και να πετάξει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργεία του. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 με τίτλο «Ο νέος Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας», των Π.Δ. 59/2007 & 60/2007 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, του Π.Δ. 171/1987 με τίτλο «Όργανα που αποφασίζουν και 

γνωμοδοτούν …κ.λ.π» του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’ /20-03-2007) του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», τον Νόμο 4412/2016   «

και του Π.Δ. 28/1980 όπως  

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 
1.4 Σχεδιασμός - αντιμετώπιση εγκαταστάσεων 
  
1.4.1 Πηγές ενέργειας - παροχές - απορροές 

  
Σαν πηγές ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν:  

α) Η ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, 
β) Η παροχή νερού θα γίνει από το δίκτυο πόλης  

γ) Τα λύματα θα οδηγούνται μέσω εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στο δίκτυο ακαθάρτων του 

Δήμου Ρόδου. 
δ) Τηλεφωνία από τον ΟΤΕ ή οποιονδήποτε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας επιλέξει ο Δήμος. 

  
1.4.2 Κεντρικοί μηχανολογικοί χώροι  

  

Προβλέπεται ανεξάρτητος χώρος εις την αυλή για την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας. Επίσης 
εγκαταστάσεις ασθενών θα τοποθετηθούν στην κεντρική αίθουσα  και μέσα στο γραφείο της 

Διευθύντριας. Στο Δώμα του κτηρίου θα εγκατασταθεί η κεραία τηλεόρασης και ο ηλιακός 
θερμοσίφωνας. Ο Γενικός Πίνακας Ηλεκτροδότησης θα τοποθετηθεί στην είσοδο ,και  ο πίνακας 

πυρασφάλειας στην κεντρική αίθουσα εισόδου . 

 

 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
  

2.1. Υδροδότηση. 
 
  Προβλέπεται η κατασκευή των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού με σωλήνες από δικτυωμένο ΡΕ 
εντός δεύτερου σωλήνα σπιράλ ( σύστημα διπλού πλαστικού σωλήνα). Επίσης η εγκατάσταση των 

ειδών υγιεινής και η σύνδεση τους με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Η εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου σε κρύο (φυσικό) πόσιμο νερό θα γίνει από το δίκτυο 

ύδρευσης της πόλης. Το ζεστό νερό χρήσης παρέχεται στο κτίριο μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα 200lt. 
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2.2. Αποχέτευση. 
 
 Προβλέπεται η δημιουργία ενός μικρού δικτύου αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων από τα fan coil  

τοίχου του κλιματισμού με σωλήνα σπιράλ πλαστικό  Αυτές θα οδεύονται προς το υπάρχον δίκτυο 
αποχέτευσης περιμετρικά του κτιρίου. Οι σωλήνες αποχέτευσης και τα σιφώνια δαπέδου στην κουζίνα 

θα είναι εξι ατμοσφαιρών και θα τοποθετηθούν όπως στο σχέδιο. 

Τα λύματα με βαρύτητα οδηγούνται μέσω εξωτερικού αποχετευτικού  σε φρεάτιο με εβαπτιζόμενη 
αντλία ακαθάρτων και από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό σε φρεάτιο στο πεζοδρόμιο στο δίκτυο 

ακαθάρτων του Δήμου . Τα όμβρια και τα απόνερα θα οδηγηθούν, με κάθετες στήλες από το δώμα και 
τους ημιυπαίθριους χώρους, ελεύθερα στον περιβάλλον χώρο του κτιρίου  

  

2.3. Ηλεκτροδότηση. 
 
     Επειδή θα καθαιρεθούν σχεδόν όλα τα επιχρίσματα θα γίνει αντικατάσταση και όλων των ηλεκτρικών 
γραμμών και θα  κατασκευασθούν και οι νέες γραμμές ηλεκτρισμού 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ της 

περιοχής, δεν προβλέπεται δηλαδή η κατασκευή ηλεκτρικού Υποσταθμού Μέσης Τάσης. 
  

2.4. Εγκαταστάσεις τηλεφώνων και ασθενή ρεύματα. 
  

    Θα γίνει εγκατάσταση όλων των γραμμών και χάνδρωμα στους τοίχους όπως φαίνεται και στα σχέδια 

της μελέτης. 
Οι εγκαταστάσεις τηλεφώνων του κτιρίου, θα τροφοδοτηθούν από το κεντρικό δίκτυο του ΟΤΕ, ή 

οποιονδήποτε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας επιλέξει ο Δήμος. 
 

2.6. Κλιματολογικά στοιχεία. 
  
      Τα απαιτούμενα για τη σύνταξη των μελετών θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού κλιματολογικά 

και λοιπά στοιχεία  λαμβάνονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86, τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, 20701-
2/2010, 20701-3/2010  και το βιβλίο “Θερμοκρασιακά Χαρακτηριστικά 35 Ελληνικών Πόλεων” των 

Δ.Κουρεμένου – Κ.Αντωνόπουλου. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
  

3.1. Εγκαταστάσεις Ψύξης - Θέρμανσης. 
  
3.1.1. Γενικά. 

  

Προβλέπεται   κλιματισμός (θέρμανση και ψύξη  ), όλων των κύριων χώρων του κτιρίου. Η ψύξη 
κάποιων δωματίων του κτιρίου θα γίνεται μέσω fan coil τοίχου σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας 

που θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του κτιρίου , η θέρμανση του κτιρίου θα γίνεται μέσω θερμαντικών 
σωμάτων τύπου “PANEL” που θα τροφοδοτούνται με ζεστό νερό από την αντλία θερμότητας τύπου 

inverter. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόβλεψη για κάθε Κλιματιζόμενο - Θερμαινόμενο χώρο. 

Τονίζεται ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ευκολία συντήρησης, την αθόρυβη και οικονομική 
λειτουργία, την αξιοπιστία καθώς και στην ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

  
3.1.2. Κανονισμοί - Βιβλιογραφία. 

  
Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανση - ψύξη), μελετήθηκαν και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με 

τους παρακάτω κανονισμούς: 

α) ΤΟΤΕΕ 2425/86 περί «Στοιχείων υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων». 
β) ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Κλιματισμός κτιριακών χώρων». 

γ) ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 1 «Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων». 
δ) ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 2 «Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων». 

ε) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) ν.1577/85 και ο κτιριοδομικός κανονισμός ΦΕΚ Δ.59/3.2.89. 

στ) Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384. 
ζ) Κανονισμοί διαφόρων Ειδικών Κατασκευών (προκειμένου για χώρους ειδικών χρήσεων). 

θ) Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ: 276, 234, 352, 447, 810. Ειδικά για τον Κλιματισμό-Αερισμό θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και οι τυποποιήσεις VDE, DIN, BS, ISO, NEMA. 

ι) Κανονισμός DIN 4701 για υπολογισμό θερμικών απωλειών. 

   
3.1.3. Παραδοχές - Μέθοδοι και στοιχεία υπολογισμών. 

  
Το ψυκτικό φορτίο των κλιματιζόμενων χώρων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο CARRIER. 

Οι απώλειες θερμότητας από τα οικοδομικά στοιχεία θα υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το DIN 4701/1983. 
Στους υπολογισμούς ελήφθη υπόψη η ΤΟΤΕΕ 2423/86: ‘’Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Στοιχεία 

υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων’’   και οι Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

20701-2/2010, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010. 
Προβλέπεται πλήρες σύστημα Ψύξης για τους παρακάτω χώρους:  

 
 ΙΣΟΓΕΙΟ 

 

 Είσοδος- Υποδοχή 20,81τμ 

 Τραπεζαρία 19,03 τμ 

 Κουζίνα 17,07 τμ 

 Γενική αποθήκη 5,51 τμ 

 Πλυντήριο-Σιδερωτήριο 8,71 τμ  

 Αποθήκη τροφίμων 3,30 τμ 

 Αποθήκη ειδών καθαριότητας 4,50 τμ (κάτω από το κλιμακοστάσιο)  

 WC επισκεπτών 2,57 τμ 

 WC νηπίων ισογείου 13,33 τμ  

 Αίθουσα 1 ισογείου 30,71 τμ (1,80μ2/νήπιο)  17 νήπια 

 Αίθουσα μόνωσης 7,74 τμ 

 
 ΟΡΟΦΟΣ 

 

 Διεύθυνση 10,76 τμ 

 Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων & Χώρος Προσωπικού 21,72 τμ 

 WC προσωπικού 9,26 τμ 
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 WC νηπίων ορόφου 16,47 τμ 

 Αίθουσα ύπνου 12,87 τμ (1,70τμ/νήπιο) 7 θέσεις  

 Βοηθητικός Χώρος ύπνου 8,50 τμ (1,70τμ/νήπιο) 5 θέσεις 

 Αίθουσα 2 ορόφου 27,00τμ (1,80τμ/νήπιο) 15 νήπια 

 Αίθουσα 3 ορόφου 31,93τμ (1,80τμ/νήπιο)  17 νήπια 

 

 
Η κλιματιστική εγκατάσταση και η εγκατάσταση θέρμανσης θα εξασφαλίζει τις ακόλουθες συνθήκες σε 

κάθε κλιματιζόμενο χώρο: 
 

Εσωτερικές συνθήκες 
  

1. Θερμοκρασίες ξηρού θερμομέτρου (0C) 

        Καλοκαίρι  Χειμώνας 
                                       27 ΟC      20 

ΟC 
              

Σχετική υγρασία      

        Καλοκαίρι  Χειμώνας 
                                                  60 %     50 % 

  
Ως εξωτερικές συνθήκες για τους υπολογισμούς της μελέτης θα ληφθούν: 

  

α) Χειμώνας: Η μέση ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία για την περιοχή είναι +3ΟC και σχετική 
υγρασία 75%.  

     
β) Καλοκαίρι: Η μέση απολύτως μέγιστη θερμοκρασία για την περιοχή του έργου είναι 35 ΟC  , Μέση 

ημερήσια διακύμανση DR=10OC και σχετική υγρασία 65%. 
  

  

Συντελεστές θερμοπερατότητας: Οι συντελεστές θερμοπερατότητας και οι θερμογέφυρες των 
δομικών στοιχείων του κτιρίου ελήφθησαν από την Μελέτη θερμικών απωλειών προσαυξημένοι για 

λόγους αστοχιών των μονώσεων. 
  

Θόρυβος: Η εγκατάσταση κλιματισμού σχεδιάσθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η ηχητική στάθμη θορύβου 

που θα προκαλεί να μην υπερβαίνει εσωτερικά μεν τα 50DB (A), εξωτερικά δε τα 55DB (A). Η εξωτερική 
ηχητική στάθμη νοείται μετρούμενη στο όριο του οικοπέδου (Π.Δ. 1180/81). 

  
3.1.4. Περιγραφή της εγκατάστασης. 

  
3.1.4.1. Κλιματισμός  χώρων. 

  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο κλιματισμός (ψύξη) προβλέπεται σε όλους τους 
χώρους του κτηρίου οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.3 της παρούσης. Ο κλιματισμός 

των χώρων επιτυγχάνεται μέσω fan coil τοίχου σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

O κλιματισμός επιτυγχάνεται με αντλία θερμότητας 40.000 KW /h 

Oι κλιματιζόμενοι χώροι είναι οι εξής: 
 

 ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
 Είσοδος- Υποδοχή 20,81τμ 

 Τραπεζαρία 19,03 τμ 

 Κουζίνα 17,07 τμ 

 Γενική αποθήκη 5,51 τμ 

 Πλυντήριο-Σιδερωτήριο 8,71 τμ  

 Αποθήκη τροφίμων 3,30 τμ 
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 Αποθήκη ειδών καθαριότητας 4,50 τμ (κάτω από το κλιμακοστάσιο)  

 WC επισκεπτών 2,57 τμ 

 WC νηπίων ισογείου 13,33 τμ  

 Αίθουσα 1 ισογείου 30,71 τμ (1,80μ2/νήπιο)  17 νήπια 

 Αίθουσα μόνωσης 7,74 τμ 

 

 ΟΡΟΦΟΣ 

 
 Διεύθυνση 10,76 τμ 

 Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων & Χώρος Προσωπικού 21,72 τμ 

 WC προσωπικού 9,26 τμ 

 WC νηπίων ορόφου 16,47 τμ 

 Αίθουσα ύπνου 12,87 τμ (1,70τμ/νήπιο) 7 θέσεις  

 Βοηθητικός Χώρος ύπνου 8,50 τμ (1,70τμ/νήπιο) 5 θέσεις 

 Αίθουσα 2 ορόφου 27,00τμ (1,80τμ/νήπιο) 15 νήπια 

 Αίθουσα 3 ορόφου 31,93τμ (1,80τμ/νήπιο)  17 νήπια 

 

 

α/α Κλιματιζόμενος Χώρος Ψυκτικά 

Φορτία 

Αριθμός 

Κλιματιστικ

ών 

Είδος  

Κλιματιστικού 

Ονομαστική 

Ισχύς 

Κλιματιστικού 

1. Δ1 12.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 12.000 Btu/h 

2. Δ2 7.000 ΒΤU/H 1 fan coil τοίχου 7.000 ΒΤU/H 

3. Δ3 6.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 6.000Btu/h 

4. Δ4 9.000  Btu/h 1 fan coil τοίχου 9.000Btu/h 

5. Δ4   9.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 9.000 Btu/h 

6. Δ5 4.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 4.000Btu/h 

7. Δ5 9.000 ΒΤU/Η 1 fan coil τοίχου 9.000Btu/h 

8. Δ6 3.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 3.000Btu/h 

9. Δ7 20.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 20.000 Btu/h 

10. Δ8 13.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 13.000Btu/h 

11. Δ9 5.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 5.000Btu/h 

12. Δ10 10.000 Btu/h 1 fan coil τοίχου 10.000Btu/h 

13. Δ12 17.000 BTU/H 1 fan coil τοίχου 17.000 Btu/h 

14. Δ13 2.000  Btu/h 1 fan coil τοίχου 2.000Btu/h 

15 Δ11 12.000 BTU/H 1 fan coil τοίχου 12.000 BTU/H 

 
 

Η όλη εγκατάσταση κλιματισμού οι θέσεις εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων καθώς και η διέλευση 
των σωληνώσεων παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια. Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων οι οποίες 

διέρχονται στον εξωτερικό χώρο ή σε μη θερμαινόμενους χώρους θα έχουν απαραίτητα ελάχιστο πάχος 

μόνωσης 19mm (με λ=0,040W/mK). Σε παράρτημα της παρούσης παρουσιάζονται οι υπολογισμοί των 
ψυκτικών φορτίων των χώρων. 

 
3.1.4.2 Θέρμανση Χώρων. 

Κεντρική Θέρμανση προβλέπεται στο σύνολο του κτιρίου και συγκεκριμένα στους χώρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.3 της παρούσης. Η Θέρμανση επιτυγχάνεται με αντλία θερμότητας 

40.000Kcal/h μέσω σωμάτων τύπου Panel. Για λόγους αυτονομίας και οικονομίας προβλέπεται η 

εγκατάσταση ενός θερμοστάτη χώρου με διακόπτη  . Ο θερμοστάτης Χώρου θα τοποθετηθεί στον Χώρο 
Υποδοχής (όπως παρουσιάζεται στα σχέδια) σε θέση κατά το δυνατό απομακρυσμένη από τα 

θερμαντικά σώματα.. Προβλέπεται ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο Κεντρικής Θέρμανσης .Ο 
Θερμοστάτης του Ηλιακού Θερμοσίφωνα ρυθμίζεται στους 50οC. 

. Συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι θερμικές απώλειες των χώρων καθώς και τα 

επιλεγόμενα θερμαντικά σώματα τύπου PANEL: 
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 ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
 Είσοδος- Υποδοχή 20,81τμ 

 Τραπεζαρία 19,03 τμ 

 Κουζίνα 17,07 τμ 

 Γενική αποθήκη 5,51 τμ 

 Πλυντήριο-Σιδερωτήριο 8,71 τμ  

 Αποθήκη τροφίμων 3,30 τμ 

 Αποθήκη ειδών καθαριότητας 4,50 τμ (κάτω από το κλιμακοστάσιο)  

 WC επισκεπτών 2,57 τμ 

 WC νηπίων ισογείου 13,33 τμ  

 Αίθουσα 1 ισογείου 30,71 τμ (1,80μ2/νήπιο)  17 νήπια 

 Αίθουσα μόνωσης 7,74 τμ 

 

 ΟΡΟΦΟΣ 

 
 Διεύθυνση 10,76 τμ 

 Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων & Χώρος Προσωπικού 21,72 τμ 

 WC προσωπικού 9,26 τμ 

 WC νηπίων ορόφου 16,47 τμ 

 Αίθουσα ύπνου 12,87 τμ (1,70τμ/νήπιο) 7 θέσεις  

 Βοηθητικός Χώρος ύπνου 8,50 τμ (1,70τμ/νήπιο) 5 θέσεις 

 Αίθουσα 2 ορόφου 27,00τμ (1,80τμ/νήπιο) 15 νήπια 

 Αίθουσα 3 ορόφου 31,93τμ (1,80τμ/νήπιο)  17 νήπια 

 

 
 

 

α/α Κλιματιζόμενος Χώρος Θερμικές 
Απώλειες 

Αριθμός 
Σωμάτων 

Είδος  
Σώματος 

Ονομαστική 
Ισχύς 

Σώματος 

1. Δ1 
3.000 Kcal/h 1 

800Χ900 
ΜΟΝΟΣΤΗΛΟ  3.000 Kcal/h 

2. Δ2 
1.850 Kcal/h 1 

800Χ900 
ΤΡΙΣΤΗΛΟ 1.850 Kcal/h 

3. Δ3 1.500 Kcal/h 1 700Χ600 ΔΙΣΤΗΛΟ 1.500 Kcal/h 

4. Δ4 
4.000 Kcal/h 

 
1 

1000Χ900 
ΤΡΙΣΤΗΛΟ 4.000 Kcal/h 

5. Δ4 

6. Δ5 
3.300 Kcal/h 1 

800Χ900  
ΤΡΙΣΤΗΛΟ   3.300 Kcal/h 

7. Δ5   

8. Δ6 700 Kcal/h 1 400Χ900 ΜΟΝΟ 700 Kcal/h 

9. Δ7 
4.500Kcal/h 1 

2000Χ400 
ΤΡΙΣΤΗΛΟ 4.500Kcal/h 

10 Δ8 
3.300 Kcal/h 1 

1100Χ400 
ΤΡΙΣΤΗΛΟ  3.300 Kcal/h 

11. Δ9 1.250 Kcal/h 1 1000Χ600 ΜΟΝΟ 1.250 Kcal/h 

12. Δ11 2.700Kcal/h 1 1600Χ900 ΜΟΝΟ 2.700Kcal/h 

13. Δ12 
4.300 Kcal/h 1 

1100Χ900 
ΤΡΙΣΤΗΛΟ 4.300 Kcal/h 

14. Δ13 460 Kcal/h 1 400Χ600 ΜΟΝΟ 460 Kcal/h 

15. Δ10 2.300 Kcal/h 1 1100Χ600 ΔΙΣΤΗΛΟ 2.300 Kcal/h 
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Το Μονογραμμικό διάγραμμα, η συνδεσμολογία με τα εξαρτήματα της θέρμανσης οι διατομές 

σωληνώσεων, στο δίκτυο διανομής, και οι θέσεις των θερμαντικών σωμάτων φαίνονται αναλυτικά στα 
συνημμένα σχέδια θέρμανσης.  Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων οι οποίες διέρχονται στον εξωτερικό 

χώρο ή σε μη θερμαινόμενους χώρους θα έχουν απαραίτητα ελάχιστο πάχος μόνωσης 19mm (με 

λ=0,040W/mK). Σε παράρτημα της παρούσης παρουσιάζονται επίσης οι υπολογισμοί θερμικών απωλειών 
και η διαστασιολόγηση της αντλίας θερμότητας ,και του δικτύου διανομής και των σωμάτων. 
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3.2. Εγκατάσταση Ύδρευσης 
  
3.2.1. Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 

  
Για την εκπόνηση της μελέτης ύδρευσης έγινε χρήση των κάτωθι κανονισμών και βιβλιογραφίας: 

α) ΤΟΤΕΕ 2411/86 για τις «Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού νερού». 

β) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 1577/85. 
γ) Κτιριοδομικός Κανονισμός ΦΕΚ Δ.59/3.2.89. 

δ) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010. 
ε) K. Schulz «Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής». 

στ) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  
3.2.2. Παραδοχές - Μέθοδοι και στοιχεία υπολογισμών 

  
Η απαιτούμενη ποσότητα νερού (ζεστού-κρύου), ο καθορισμός της διαμέτρου των σωληνώσεων, οι 

ταχύτητες ροής, τελικές πιέσεις στους υποδοχείς κλπ  καθορίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που δίνονται 
στην ΤΟΤΕΕ 241/86. 

  

Έτσι όσον αναφορά τις παροχές υπολογισμού ελήφθησαν τα παρακάτω στοιχεία: 
  

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

    ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 

  l/sec 

Δοχείο πλύσης WC 0.13 - 

Βαλβίδα πλύσης WC 0.70 - 

Θερμοσίφωνας ως 6KW 0.07 - 

Δοχείο πλύσης ουρητηρίου 0.13 - 

Κρουνός Παροχής 1/2’’ 0.15 - 

Κρουνός Παροχής 3/4’’ 0.20 - 

Καταιονιστήρας (μπαταρία) 0.15 0.15 

Νεροχύτης (μπαταρία) 0.15 0.15 

Νιπτήρας (μπαταρία) 0.07 0.07 
    

  

Ο υπολογισμός της παροχής αιχμής γίνεται με βάση τα στοιχεία του πίνακα για κατηγορία κτηρίων 

Εκπαιδευτήρια. Ο υπολογισμός για τις ανάγκες σε Ζεστό Νερό Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) όπως και για την χρήση 
ηλιακών συλλεκτών έγινε σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ  και την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.  παρ. 2.5 πίνακας 

2.5. 
  

3.2.3. Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης 

  
Η εγκατάσταση ύδρευσης περιλαμβάνει: 

- την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 
- το γενικό δίκτυο παροχής. 

- το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού (Ηλιακός Θερμοσίφωνας). 
- το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την τροφοδοσία με κρύο και ζεστό νερό όλων των υποδοχέων. 

- τα είδη υγιεινής και κρουνοποιίας. 

- την παροχή στο δίκτυο πυρόσβεσης  
Η υδροδότηση του κτηρίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης στο σημείο όπου παρουσιάζεται 

στα σχέδια. Η κεντρική παροχή του κτηρίου (Χαλκοσωλήνας ύδρευσης Φ 28X1,5) μέσω κατάλληλων 
βανών διακοπής και βαλβίδας αντεπιστροφής, διέρχεται περιμετρικά του κτιρίου, προς την κεντρική 

διανομή (συλλεκτοδιανομείς ύδρευσης). Πριν από τους συλλεκτοδιανομείς γίνεται η τροφοδοσία δύο 

πυροσβεστικών φωλιών (με Cu Φ18) και η τροφοδοσία του Ηλιακού Θερμοσίφωνα (με πλαστικό 
σωλήνα PE Φ18x2,5mm), όπως παρουσιάζεται στα σχέδια.  Οι συλλεκτοδιανομείς εγκαθίστανται σε 

χωνευτούς υδραυλικούς πίνακες στο WC νηπίων. Η τελική διανομή γίνεται μέσω συλλεκτοδιανομέων και 
πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ16 εντός πλαστικού σωλήνα σπιράλ Φ30 ενδοδαπέδια (χρώμα μπλε 

για το κρύο νερό χρώμα κόκκινο για το ζεστό). Κάθε παροχή προς τελικό υποδοχέα δύναται να διακοπεί 
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μέσω βάνας διακοπής που εγκαθίσταται στον συλλεκτοδιανομέα. Στο δώμα του κτιρίου θα εγκατασταθεί 

ηλιακός θερμοσίφωνας 200lt. Αυτός τροφοδοτείται με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλαινίου Φ18Χ2,5 και 
τροφοδοτούν με ζεστό νερό χρήσης τους συλλεκτοδιανομείς ζεστού νερού. Πριν από κάθε υποδοχέα, 

τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό νερό, θα τοποθετηθούν διακόπτες απομόνωσης. Όλες οι 
πυροσβεστικές φωλιές τροφοδοτούνται με χαλκοσωλήνα Φ18. Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων Ζεστού 

Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) οι οποίες διέρχονται στον εξωτερικό χώρο ή σε μη θερμαινόμενους χώρους θα 

έχουν απαραίτητα ελάχιστο πάχος μόνωσης 13mm (με λ=0,040W/mK). 
Με βάση τις χρήσεις των διαφόρων χώρων γίνεται η μελέτη των δικτύων διανομής κρύου νερού, λόγω 

δε της επάρκειας και αξιοπιστίας του δικτύου αυτού δεν κρίνεται επιβεβλημένη οποιαδήποτε πρόσθετη 
διάταξη εφεδρείας. 

 
  

3.2.4. Γενικές επισημάνσεις. 

  
- Στην αρχή κάθε οριζόντιου κλάδου  υπάρχει βάνα απομόνωσης. 

- Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα, τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό νερό παρεμβάλλεται διακόπτης 
τύπου κρουνού ή τύπου "καμπάνας" για να είναι δυνατή η απομόνωση της συγκεκριμένης λήψης. 

- Τα είδη κρουνοποιίας νοούνται πλήρη, με τα απαραίτητα εξαρτήματά τους για εγκατάσταση, ώστε να 

παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. 
- Η σύνδεση των αναμικτήρων (μπαταριών), με τα δίκτυα θα γίνει με επιχρωμιωμένους εύκαμπτους 

σωλήνες. 
- Στα ψηλότερα σημεία  του δικτύου θα τοποθετηθούν εξαεριστικά. 

- Για τα WC και τα ουρητήρια προβλέπονται βαλβίδες dahl, ενώ για τους νιπτήρες μπαταρίες 
αναμεικτικές. 

- Οι σωλήνες ζεστού νερού χρήσεως θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με προκατασκευασμένα 

κοχύλια από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής τύπου Climaflex, πάχους 13mm 
(λ=0,040W/mK). Θα μονωθούν επίσης και όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως κλπ.,  με πλάκες από το 

ίδιο υλικό, πάχους 13mm ή με ειδική αυτοκόλλητη ταινία σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί 
μόνωση του ίδιου πάχους. 

- Επιπλέον θα μονωθούν με το ίδιο, όπως πιο πάνω, υλικό όλες οι σωληνώσεις του κρύου νερού, οι 

οποίες οδεύουν μέσα σε χώρους των οποίων οι συνθήκες (θερμοκρασία και σχετική υγρασία), 
δημιουργούν κίνδυνο εμφάνισης συμπυκνωμάτων πάνω στις επιφάνειες των σωλήνων. 

- Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής και δε θα διακόπτεται ούτε στις θέσεις, όπου τα δίκτυα 
διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών κλπ., θα προστατεύονται δε στα σημεία αυτά καθώς και στα σημεία 

στηρίξεως ή αναρτήσεως των σωλήνων με την παρεμβολή τμήματος μονωτικού υλικού αυξημένης 

μηχανικής αντοχής (πχ κογχύλι φελλού ή πολυουρεθάνης). 
- Τα δίκτυα πριν από τη μόνωσή τους θα έχουν υποστεί όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές πιέσεως και 

στεγανότητας. 
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3.3. Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων. 
  

3.3.1. Γενικά. 
  

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων χαμηλής τάσης σκοπό έχουν την παροχή της 

ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τις διάφορες καταναλώσεις του κτιρίου. 
Η εγκατάσταση νοείται ότι θα αρχίζει από το Γενικό Πίνακα του Κτιρίου (ΓΠΚ), και περιλαμβάνει τον 

γενικό πίνακα, τους μερικούς πίνακες φωτισμού και κινήσεως, τους υποπίνακες των διαφόρων 
εγκαταστάσεων, τα καλώδια τροφοδότησης όλων των πινάκων και τις απαιτούμενες σωληνώσεις, 

καλωδιώσεις, συρματώσεις κλπ., των εγκαταστάσεων φωτισμού και κινήσεως, τα φωτιστικά σώματα 

κάθε είδους, τους διακόπτες, ρευματοδότες κλπ., για την επαρκή και ασφαλή λειτουργία των πάσης 
φύσης καταναλώσεων. 

  
Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού - κίνησης θα περιλαμβάνουν τις εξής επί μέρους εγκαταστάσεις: 

α) Φωτισμού - ρευματοδοτών. 
β) Κίνησης. 

γ) Εξωτερικού φωτισμού. 

δ) Φωτισμός ασφαλείας - σήμανση εξόδων. 
ε) Ηλεκτρικών πινάκων φωτισμού και κίνησης. 

  
3.3.2. Κανονισμοί. 

  

Για την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων έγινε χρήση των κάτωθι 
κανονισμών και βιβλιογραφίας: 

α) Το πρότυπο ΕΛΟΤ  HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 
β) Τα διατάγματα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων. 

γ) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.). 
δ) Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ. 

ε) Ι. Οικονομοπούλου «Θεωρητική και εφαρμοσμένη φωτοτεχνία». 

στ) Siemens «Electrical Installations Handbook» 
ζ) Οδηγίες και απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 

  
3.3.3. Παραδοχές - Μέθοδοι και στοιχεία υπολογισμών 

  

α) Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων  γίνεται με γραμμικά φωτιστικά και πάνελ τεχνολογίας LED με 
ενσωματωμένους μετασχηματιστές, υψηλής φωτιστικής απόδοσης, θερμού χρώματος, και των χώρων 

υγιεινής με αντίστοιχα τεχνολογίας LED στεγανά.  
β) Για τους υπολογισμούς διατομής αγωγών λαμβάνεται ανεκτή πτώση τάσης: 

- από γενικό πίνακα προς υποπίνακες 2% 
- από υποπίνακες μέχρι τελικές καταναλώσεις 1% για φωτισμό και 2% για κίνηση 

- η μικρότερη επιτρεπτή διατομή αγωγών για φωτισμό είναι 1,5mm2 και αντίστοιχα για ρευματοδότες 

όπως και για τροφοδοσία κινητήρων 2,5mm2. 
- Οι αγωγοί θα φορτίζονται με το 70% - 80% της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης.  

γ) Σε όλους τους πίνακες γίνεται μια πρόβλεψη εφεδρείας σε χώρο και σε ισχύ της τάξης του 20% για 
μελλοντικές επεκτάσεις. 
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3.3.4. Περιγραφή της εγκατάστασης. 

  
3.3.4.1. Ηλεκτροδότηση 

 Το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ της περιοχής θα τροφοδοτεί τον Γενικό Πίνακα του Κτιρίου (Γ.Π.) 
στην είσοδό του, και από εκεί τους υποπίνακες   

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι αρχές που θα ακολουθηθούν για την εγκατάσταση 

ισχυρών ρευμάτων. 
  

3.3.4.2. Εγκατάσταση γείωσης  
 Το σύστημα γείωσης είναι ήδη υφιστάμενη του τύπου τρίγωνο γείωσης 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση 
γειώνονται. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων ή 

συσκευών κλπ.), φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη και στην περίπτωση που οι 

καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα. 
  

3.3.4.3. Εγκαταστάσεις διανομής 
 Στο χώρο της εισόδου όπως παρουσιάζεται στα σχέδια θα εγκατασταθεί ο Γενικός Πίνακας του Κτιρίου 

(Γ.Π.). Προβλέπονται  δύο υποπίνακες ισογείου και δύο υποπίνακες του ορόφου 

Ο Γενικός πίνακας εκτός από την τροφοδότηση του παραπάνω υποπινάκα θα τροφοδοτεί επτά γραμμές 
φωτισμού   ,4 γραμμές ρευματοδοτών   , μία στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα στο δώμα του κτιρίου. Και μια 

για τον υποπίνακα 2 του ισογείου. 
 

Στα συνημμένα σχέδια κατατίθενται αναλυτικά όλα τα μονογραμμικά διαγράμματα για τους υποπίνακες  
του κτιρίου. Όπως παρουσιάζεται σε αυτά ο γενικός πίνακας και όλοι ο υποπίνακας εξοπλίζονται με ρελέ 

διαφυγής.  

Οι τροφοδοτήσεις των πινάκων από τον γενικό πίνακα όπως και του υποπινάκα και των καταναλώσεων 
φωτισμού και κίνησης θα γίνουν με κατάλληλα καλώδια ΝΥΑ, ΝΥΥ, και ΝΥΜ μέσα σε σωλήνες 

πλαστικούς ή χαλύβδινους ή πάνω σε μεταλλικές σχάρες, ανάλογα με την περίπτωση και την 
αρχιτεκτονική λύση. 

 Οι διατομές των καλωδίων (τόσο αυτών που τροφοδοτούν τους πίνακες, όσο αυτών των τελικών 

καταναλώσεων), το είδος και τα μεγέθη των οργάνων διακοπής και προστασίας των πινάκων που 
διακόπτουν την παροχή του ρεύματος στα κυκλώματα ή προστατεύουν τα δίκτυα και τις καταναλώσεις 

από υπερεντάσεις, βραχυκυκλώματα, διαρροές προς γη, έλλειψη τάσεως κλπ., είναι σύμφωνα με το 
ισχύον πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 και γενικά εξασφαλίζουν στην ηλεκτρική εγκατάσταση 

λειτουργικότητα και ασφάλεια από κάθε πλευρά.  

  
3.3.4.4. Εγκαταστάσεις φωτισμού 

 Φωτισμός εσωτερικών χώρων. 
Οι εγκαταστάσεις φωτισμού περιλαμβάνουν τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες κάθε είδους, καθώς 

και τις σχετικές καλωδιώσεις, οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των ρευματοδοτών σε κάθε 
περίπτωση. 

Η επιλογή των φωτιστικών των διαφόρων χώρων γίνεται με κριτήρια αισθητικά και τεχνοοικονομικά. 

Αυτό σημαίνει, αφ' ενός μεν, ότι τα φωτιστικά σώματα θα είναι απολύτως εναρμονισμένα με το ύφος, 
την αισθητική και την πολυτέλεια του χώρου που εξυπηρετούν, αφ' ετέρου δε, θα καλύπτουν τις 

φωτιστικές ανάγκες των χώρων, όπως αυτές καθορίζονται πιο πάνω, με το ελάχιστο δυνατό κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας. 

Η επιλογή του κατάλληλου φωτιστικού σώματος για κάθε χώρο γίνεται με βάση τους παρακάτω 

παράγοντες: 
- Των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών του φωτιστικού σώματος σε συνδυασμό με τις φωτοτεχνικές 

απαιτήσεις του χώρου. 
- Της εμφάνισης του φωτιστικού σε συνδυασμό με τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου. 

- Του κόστους λειτουργίας του φωτιστικού. 
- Της επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας, για λόγους εύκολης συντήρησης, φωτιστικών 

σωμάτων και λαμπτήρων. 

  
Ο χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων των διαφόρων χώρων προβλέπεται να γίνεται με έναν από τους 

εξής τρόπους: 
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- Με τη βοήθεια των συνηθισμένων τοπικών διακοπτών που τοποθετούνται μέσα ή κοντά στον 

εξυπηρετούμενο χώρο, πάνω στους τοίχους. 
- Με την βοήθεια διακοπτών που τοποθετούνται πάνω στον πίνακα που τροφοδοτεί τα κυκλώματα 

φωτισμού του χώρου. 
- Μέσω χειριστηρίων των ηλεκτρονικών διατάξεων αυξομείωσης της έντασης φωτισμού (dimmers). 

 Οι καλωδιώσεις των εγκαταστάσεων φωτισμού θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των ρευματοδοτών. 

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι πλήρη, θα έχουν λυχνιολαβές (ντουί), λάμπες, συσκευές ανάμματος 
και διορθώσεως συνημίτονου (εφ' όσον απαιτείται), πλήρως συνδεσμολογημένα και με ακροδέκτες 

("κλέμενς"), για την σύνδεση των γραμμών που μπαίνουν και τυχόν, βγαίνουν. 
Στους υγρούς (WC) και εξωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα και διακόπτες 

στεγανά, ενώ το σύνολο της εγκατάστασης θα ακολουθεί τους κανονισμούς για τέτοιους χώρους. 
 Επάνω από τους νιπτήρες των χώρων υγιεινής θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά σώματα 

φθορισμού. 

  
3.3.4.5. Εγκαταστάσεις ρευματοδοτών 

 Οι εγκαταστάσεις ρευματοδοτών περιλαμβάνουν τους ρευματοδότες γραφείων και χώρων, τις παροχές 
στις συσκευές στεγνώματος χεριών, καθώς και τις απαραίτητες καλωδιώσεις. 

Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι τύπου ΣΟΥΚΟ ασφαλείας λόγω του ότι θα χρησιμοποιηθούν σε 

νηπιαγωγείο και το ύψος τοποθέτησής τους θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 1,5 μ, από το δάπεδο. 
Κατά την μελέτη των κυκλωμάτων ρευματοδοτών λαμβάνεται υπ΄ όψιν ότι κάθε κύκλωμα θα 

τροφοδοτείται με αγωγούς τουλάχιστον 3x2.5mm2  θα τροφοδοτεί το πολύ τρεις (3) ρευματοδότες. 
  

  
3.3.5. Κατασκευαστικά 

 

 Οι αγωγοί των δικτύων προβλέπονται χαλκού διατομής κατ’ ελάχιστον 1.5mm2 για τα κυκλώματα 
φωτισμού και κατ’ ελάχιστον 2.5mm2 για τα κυκλώματα ρευματοδοτών. Οι αγωγοί θα οδεύουν εν γένει 

εντός πλαστικών σωλήνων πλην των περιπτώσεων, όπου κατά τον κανονισμό, απαιτείται χαλύβδινη 
διανομή. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην διάταξη των καλωδίων παροχών που ξεκινούν από τον Γενικό Πίνακα 

προς τους διαφόρους πίνακες ή ασφαλειοδιακόπτες μηχανημάτων. Οι οδεύσεις θα γίνονται με τρόπο 
ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των υπαρχόντων παροχών αλλά και η προσθήκη νέων καλωδίων 

παροχών για μελλοντικές ανάγκες του κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα 
στοιχεία όδευσης και στερέωσης καλωδίων όπως μεταλλικές σχάρες κλπ. 

 Οι πίνακες κίνησης τροφοδοτούν τα κυκλώματα κίνησης των διαφόρων εγκαταστάσεων. Τα κυκλώματα 

κίνησης του κτιρίου περιλαμβάνουν συσκευές κλιματισμού και θέρμανσης (κλιματιστικές συσκευές, 
ανεμιστήρες κλπ.). 

  
 Οι διάφορες συσκευές (θερμοσίφωνες κλπ.), θα τροφοδοτούνται με ανεξάρτητες παροχές - κατάλληλης 

διατομής - από τον πίνακα   με την παρεμβολή διπολικών διακοπτών. 
 Ο πίνακας φωτισμού τροφοδοτεί τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών των διαφόρων χώρων 

καθώς και τις συσκευές μικρής ισχύος (θερμοσίφωνες κλπ.),   

 Ο πίνακας φωτισμού θα είναι γενικά χωνευτός και  θα προσαρμόζονται αισθητικά στους χώρους που 
τοποθετούνται. Κάθε πίνακας θα έχει ρελέ διαφυγής με διακοπή BY-PASS. 

Όλοι οι διακόπτες φωτισμού, οι ρευματοδότες, οι υποπίνακες ο γενικός πίνακας κ.α θα τοποθετηθούν σε 
ύψος κατ’ελάχιστον 1,50m από την τελική στάθμη δαπέδου ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση από τα 

νήπια. Όλοι οι πίνακες θα φέρουν ρελέ διαφυγής, ενώ όλοι οι ρευματοδότες θα είναι ασφαλείας.   
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3.4. Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων. 
  
3.4.1. Γενικά. 
 Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά στις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται: 

- Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA. 
- Εγκατάσταση Κεραίας τηλεόρασης 

- Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Κουδουνιού 
- Ηχητική – Μικροφωνική Εγκατάσταση 

- Εγκατάσταση Βίντεο – προβολέα (projector) 

  
3.4.2. Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 

 Για την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων έγινε χρήση της κάτωθι 
βιβλιογραφίας και κανονισμών: 

α) Νέος κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών ΦΕΚ Β΄ 773/30-12-1983. 
β) ΦΕΚ Β΄ 269/8-4-1971 Περί Εγκρίσεως Κανονισμού Τοποθέτησης και Συντήρησης Δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων. 

γ) Κανονισμοί DIN  και VDE (όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί). 
  

3.4.3. Χώροι κεντρικού εξοπλισμού  
Προβλέπεται η εγκατάσταση του κεντρικού τηλεφωνικού κατανεμητή στην θέση που φαίνεται στα 

σχέδια. 

Προβλέπεται η εγκατάσταση Rack με router 16 θέσεων, στην αποθήκη πλησίον της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων, για την διανομή και κατασκευή δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Ο κεντρικός διακλαδωτής σήματος RF κεραίας προβλέπεται να εγκατασταθεί στην αποθήκη πλησίον της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

Ο ενισχυτής για την ηχητική εγκατάσταση του κτηρίου θα εγκατασταθεί στην αποθήκη πλησίον της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

  

3.4.4. Εγκατάσταση τηλεφώνων – DATA 
Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας των εσωτερικών 

συνδρομητών  με το εθνικό, κινητό και διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. 
Η τηλεφωνική επικοινωνία θα εξασφαλίζεται αυτόματα, δηλαδή με επιλογή των αριθμών κλήσεως από 

τους συνδρομητές. Η τηλεφωνική εγκατάσταση περιλαμβάνει το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του 

κτιρίου, δηλαδή τις τηλεφωνικές λήψεις, τους αγωγούς, τις σωλήνες, τα κουτιά διελεύσεως και 
διακλαδώσεως, τους κεντρικούς, τον κατανεμητή, τα καλώδια, τη σωλήνωση εισαγωγής του καλωδίου, 

και τις τηλεφωνικές συσκευές.  
Με πρόβλεψη 25% εφεδρειών στα καλώδια και στη χωρητικότητα του κατανεμητή θα είναι πολύ 

ευχερής (επέμβαση στον κεντρικό κατανεμητή και μόνο) η απευθείας σύνδεση μιας λήψης με το 
τηλεφωνικό δίκτυο. 

Κάθε λήψη φωνής θα συνδέεται με τον κατανεμητή με καλώδιο ανεξάρτητο συνεστραμμένο τεσσάρων 

ζευγών τύπου UTPCat-5. Οι τηλεφωνικοί ρευματοδότες είναι όλοι τύπου αμερικάνικου clip 8P στους 
οποίους είναι δυνατή η σύνδεση του απλού τηλεφωνικού clip 4P. 

Προβλέπεται επίσης εγκατάσταση υποδομής για κατασκευή δικτύου Η/Υ με κεντρικό router 16 θέσεων 
στην αποθήκη πλησίον της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Από την θέση αυτή ξεκινούν ακτινικά 

καλώδια UTP Cat 5 4X2” προς όλες τις θέσεις δικτύων στο κτίριο όπως αυτές παρουσιάζονται στα 

σχέδια. Αναλυτικά προβλέπονται ρευματοδότες δικτύου, σε κάθε αίθουσα απασχόλησης, στην 
βιβλιοθήκη – χώρο υποδοχής, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στο γραφείο. 

 
   

3.4.5. Εγκαταστάσεις  κεντρικής κεραίας R-TV. 

 Προβλέπεται η εγκατάσταση στο δώμα του κτηρίου ιστού με κεραία UHF 21-69. Από την κεραία εκκινεί 
καλώδιο RF 75Ω προς τον κεντρικό διακλαδωτή του κτιρίου στην αποθήκη πλησίον της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων. Από την θέση αυτή ακτινικά, τροφοδοτούνται οι τερματικοί ρευματοδότες TV 
όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Το καλώδιο προβλέπεται να είναι υψηλής ποιότητας ομοαξονικό 

θωρακισμένο RF 75Ω. 
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3.4.6. Ηλεκτρικό κουδούνι 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού κουδουνιού στην έξω από την καγκελόπορτα και έξω από 
την κεντρική είσοδο του κτιρίου όπως παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια ασθενών Ρευμάτων. 

Ηλεκτρικό κουδούνι διαλείμματος τοποθετείται στον διάδρομο και στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου. 

Ο χειρισμός του θα γίνεται από το γραφείο των νηπιαγωγών.   
 

3.4.7. Ηχητική – Μικροφωνική Εγκατάσταση 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ηχείων ψευδοροφής στον χώρο υποδοχής και στον διάδρομο. Επίσης 

τοποθετούνται κόρνες εξωτερικού χώρου στο στηθαίο περιμετρικά του δώματος με κατεύθυνση προς 
τον αύλειο χώρο (νότια, βόρεια και δυτική όψη). Όλα τα ηχεία – κόρνες τροφοδοτούνται με καλώδιο 

ΝΥL 2X2τ.χ. Τα ηχεία ψευδοροφής θα είναι με μετασχηματιστή 100Volt και συνδέονται παράλληλα. Ο 

κόρνες συνδέονται εν σειρά.  
 

. 
 

3.4.8 Όδευση δικτύων 

Τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων όπως περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους, προβλέπεται να 
διέρχονται εντός χαντρωμένων σωληνώσεων Τα κάθετα τμήματα των καλωδίων θα είναι εντοιχισμένα. 

Όλοι οι ρευματοδότες ασθενών θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 1,50m από την τελική στάθμη του 
δαπέδου. 
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3.5. Εγκατάσταση Αποχέτευσης 
  
3.5.1 Βιβλιογραφία. 

  

Για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 
α) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις" 

β) Υγειονομική διάταξη "Συνδέσεις Αποχετεύσεων Οικοδομών - Κατασκευή Αποχωρητηρίων - Βόθρων - 
Διάθεση Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων. 

γ) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  
3.5.2 Γενικά. 

 Προβλέπεται η δημιουργία ενός μικρού δικτύου αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων από τα fan coil  
τοίχου του κλιματισμού με σωλήνα σπιράλ πλαστικό  Αυτές θα οδεύονται προς το   δίκτυο αποχέτευσης 

περιμετρικά του κτιρίου.  
 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 

- αποχέτευση των λυμάτων του κτηρίου, 
- αποχέτευση όμβριων. 

 Στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης αποχέτευσης. 
  

3.5.3. Αποχέτευση λυμάτων του κτηρίου. 

  
Η αποχέτευση των λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση των W.C., της κουζίνας και των 

συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών μονάδων. Τελικός αποδέκτης των λυμάτων του κτηρίου είναι το 
δίκτυο ακαθάρτων  στο Δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Ρόδου. 

Ενδιάμεσα λόγω υψομετρικής διαφοράς και σχετικά  μεγάλης απόστασης, τοποθετείται φρεάτιο αντλιών 
με εμβαπτιζόμενη αντλία ακαθάρτων στον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης 

Αναλυτικά, κάθε υδραυλικός υποδοχέας αποχετεύεται με: 

Λεκάνη χαμηλής πίεσης: PVC Φ100/6atm. 
Νιπτήρας : PVC Φ40/6atm. 

Νεροχύτης : PVC Φ50/6atm 
Ντουζιέρα - μπανιέρα: PVC Φ50/6atm 

Κλιματιστική μονάδα : PVC Φ32/6atm 

Σιφόνι δαπέδου: PVC Φ50/6atm. 
Οριζόντιο δίκτυο: PVC/6atm κλίση 1%. 

Δίκτυο αερισμού: PVC/6atm. 
Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης κατασκευάζεται από σωλήνες PVC 6Atm κλίση 1%. 

Στο σχεδιασμό της εγκατάστασης αποχέτευσης τηρήθηκαν οι κάτωθι αρχές: 
- κάθε υποδοχέας να διαθέτει δική του παγίδα. 

- κάθε σιφόνι αποχετεύει μέχρι τρεις (3) υδραυλικούς υποδοχείς. 

- το σύστημα αποχέτευσης να είναι απλό, αξιόπιστο, επισκέψιμο και εύκολα συντηρήσιμο. 
- η βλάβη ενός υποδοχέα να μην επηρεάζει την ομαλή λειτουργία άλλων. 

- επιλέχτηκαν μεγαλύτερης διαμέτρου σωληνώσεων από ότι έδωσε ο υπολογισμός, επειδή η 
εγκατάσταση υπόκειται σε ομαδική χρήση. 

Προβλέπονται δύο κατακόρυφες στήλες εξαερισμού από πλαστικό σωλήνα PVC 6atm Φ100, στις θέσεις 

που παρουσιάζονται στα σχέδια. Τα φρεάτια εντός του κτηρίου θα είναι κλειστής ροής, ενώ τα 
εξωτερικά ανοικτής ροής. 

  
3.5.4 Αποχέτευση όμβριων. 

  

Τα όμβρια της στέγης του κτηρίου οδηγούνται μέσω υδρορροών στο δίκτυο όμβριων περιμετρικά του 
κτηρίου. 

  
3.5.5 Κατασκευαστικά στοιχεία. 
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Τα δίκτυα σωληνώσεων θα αποτελούνται από πλαστικούς σωλήνες P.V.C. 6Atm κατά DIN 8061 και DIN 

19534. Το εξωτερικό οριζόντιο αποχετευτικό δίκτυο θα έχει κλίση τουλάχιστον 1 %. 
 Τα φρεάτια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. Ο πυθμένας τους 

θα στρωθεί με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου με τοποθέτηση εντός αυτού μισού τεμαχίου πλαστικού 
σωλήνα (κομμένου δια μήκος δύο γεννητριών διαμετρικά αντιθέτων) για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας 

ροής υγρών. Οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα κατασκευασθούν επίσης από σκυρόδεμα 200 kg 

τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm. Τέλος ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα 
επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου. Τα φρεάτια θα καλύπτονται με διπλό 

χυτοσίδηρο κάλυμμα βαρέως τύπου και στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετείται λίπος πριν από 
την τοποθέτηση του καλύμματος. 

Δεν προβλέπονται φρεάτια στους εσωτερικούς χώρους. 
 Τα είδη υγιεινής οι νιπτήρες, λεκάνες, W.C., ουρητήρια, θα είναι από υαλώδη λευκή πορσελάνη. Κάθε 

υποδοχέας φέρει αναλόγως οπή εκκένωσης, κατάλληλη παγίδα, διάταξη υπερχείλισης, ελαστικό πώμα. 

Οι λεκάνες W.C. είναι ευρωπαϊκού τύπου και συνοδεύονται από βαλβίδα πλύσης dahl. 
Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις: 

Οι συνδέσεις πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Η σύνδεση θα γίνεται 
με ελαστικό δακτύλιο υψηλής στεγανότητας, ανθεκτικό στα διάφορα λύματα και θερμοκρασία μέχρι -7ο 

C. 

Οι συστολοδιαστολές των πλαστικών σωλήνων με συνδέσεις ελαστικού δακτυλίου παραλαμβάνονται 
από τον σύνδεσμο. Η διέλευσή τους μέσα από το δάπεδο πρέπει να είναι στεγανή καθώς και το 

πλαστικό δεν παρουσιάζει συνοχή με το τσιμέντο χρησιμοποιείται ειδικό εξάρτημα από πολυεστερική 
ρητίνη. 

 Για την Στήριξη σωληνώσεων χρησιμοποιούνται κολάρα δύο τύπων. Τα πρώτα πρέπει να κρατούν 
σφικτά τους σωλήνες και τοποθετούνται πάντα αμέσως μετά τον σύνδεσμο και τα δεύτερα στηρίζουν 

τους σωλήνες για να επιτρέπεται η ελεύθερη κίνησή τους λόγω συστολοδιαστολών. 

 Οι δοκιμές του δικτύου αποχέτευσης θα γίνουν υπό πίεση σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
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3.7 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
3.7.1. Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 

  
Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας και 

κανονισμών: 

α) Πυροσβεστική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3/1981 (ΦΕΚ 20τ.Β’ / 19-01-1981) 
β) To Π.Δ.71/1988 (ΦΕΚ 32 Α’) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» 

δ) Η ΤΟΤΕΕ 2451/86. 
ε) ΕΛΟΤ HD 384. 

  

3.7.2. Πυρανίχνευση - Συναγερμός - Αναγγελία. 
  

Πυρανίχνευση. 
Το σύστημα πυρανίχνευσης καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου σύμφωνα με τα σχέδια και θα 

περιλαμβάνει: 
- Κεντρικό πίνακα 4 ζωνών. 

- Ανιχνευτές. 

- Συσκευές ηχητικού και οπτικού συναγερμού. 
- Καλωδιώσεις. 

Ο κεντρικός πίνακας θα είναι 4-ζωνών, θα τοποθετηθεί στο Γραφείο Διεύθυνσης, και θα έχει τη 
δυνατότητα μετάδοσης μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων καθώς και σύνδεση με την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία ή άλλα τηλέφωνα. 

  
Ανιχνευτές. 

Οι ανιχνευτές που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση είναι: 
Ορατού καπνού: Ανιχνεύουν την παρουσία καπνού με διάχυση της φωτεινής δέσμης που προκαλείται 

στο θάλαμο του ανιχνευτή. Καλύπτουν αναλόγως της διαμορφώσεως του χώρου επιφάνεια μέχρι 
100m2. Για την ασφαλέστερη λειτουργία θα ληφθεί μέχρι 70m2. Γενικά στους διαδρόμους δεν θα έχουν 

απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 9μ. και η ελάχιστη μέγιστη από τους τοίχους να μην υπερβαίνει 

τα 3,5μ.  
 

Συναγερμός. 
Όταν παρουσιασθεί πυρκαγιά στο κτίριο θα γίνει σήμανση συναγερμού με δύο τρόπους: 

- Αυτόματα μέσω των πυρανιχνευτών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 

- Χειροκίνητα μέσω των κομβίων συναγερμού. 
Τα κομβία συναγερμού θα τοποθετηθούν πριν από κάθε έξοδο διαφυγής και σε τέτοιες θέσεις ώστε 

κανένα σημείο του κτιρίου να μην απέχει πάνω από 50μ. από την θέση του κομβίου. Συγκεκριμένα 
έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στον χώρο υποδοχής, στον διάδρομο και στο 

Λεβητοστάσιο.  
 

Αναγγελία. 

Η αναγγελία πυρκαγιάς θα γίνεται μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης καθώς και ειδικών ηχητικών 
συσκευών που θα εκπέμπουν ήχο και φωτεινό σήμα.  

Φωτοηχητικοί σηματοδότες έχουν εγκατασταθεί στον διάδρομο του κτηρίου, στην σκηνή, και στις 
εμπρός εισόδους της κεντρικής αποθήκης. 

  

3.7.3. Πυροσβεστήρες. 
  

Φορητοί πυροσβεστήρες (Φ.Π.) ξηράς σκόνης Ρα-6 των 6kgr θα τοποθετηθούν πλησίον των εξόδων 
κινδύνου του κτηρίου και γενικά σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται. Η τοποθέτηση γίνεται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15m από τον 

πλησιέστερο Φορητό πυροσβεστήρα. Φορητοί πυροσβεστήρες έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων,  σε κάθε μία εκ των αιθουσών απασχόλησης, στον χώρο ύπνου, στον διάδρομο, 

στην κουζίνα, στην υποδοχή, και στο λεβητοστάσιο (δύο). 
 Στο Λεβητοστάσιο και στον χώρο της δεξαμενής πετρελαίου προβλέπεται η τοποθέτηση δύο 

πυροσβεστήρων οροφής αυτόματης εφαρμογής Pa-6Kgr. 
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 3.7.5. Πυροσβεστική Φωλιά 

 
Θα τοποθετηθούν δυο πυροσβεστικές φωλιές 3/4" μια σε κάθε όροφο στο κτήριο σύμφωνα με τα 

συνημμένα σχέδια. Κάθε Πυροσβεστική Φωλιά αποτελείται από: 

 α) Πλαστικό Σωλήνα ¾ ins μήκους 20m 
β) Πυροσβεστικό κρουνό ¾ ins 

γ) Πυροσβεστικός αυλός ρυθμιζόμενος για σωλήνα διαμέτρου ¾ ins 
ε) Το μεταλλικό ερμάριο κόκκινου χρώματος μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα ανωτέρω. 

 
 

3.7.6. Φωτισμός ασφαλείας - Σήμανση εξόδων - Φωτισμός ανάγκης. 

  
Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων φωτεινής σήμανσης θα καλύπτει όλους τους χώρους του 

κτιρίου, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων υγιεινής. Οι 
έξοδοι από τους διάφορους χώρους, οι οδεύσεις διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου θα σημαίνονται με 

ενδεικτικές πινακίδες κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής καθοδήγηση από οποιοδήποτε 

σημείο του κτιρίου προς την πλησιέστερη έξοδο ασφαλείας. 
Θα χρησιμοποιηθούν, αυτόνομα φωτιστικά με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ενσωματωμένες σε αυτά 

του τύπου του εγκεκριμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα φωτιστικά αυτά θα είναι με λαμπτήρα 
φθορισμού ισχύος 2Χ8W και ενσωματωμένους συσσωρευτές Ni - Cd, με την ένδειξη ΕΞΟΔΟΣ και βέλος 

που θα προσδιορίζει την κατεύθυνση εξόδου. Ειδικά σε κάθε μία εκ των αιθουσών απασχόλησης, στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στον χώρο υποδοχής (σύμφωνα πάντα με τα σχέδια), προβλέπεται η 

τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας με δύο προβολείς ισχύος 21W, έκαστο.  

 
 
 
 
 

Ρόδος, Ιούλιος 2019 
Οι Συντάξαντες 
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